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Дана: 27. 03.2020. године 
 
 

„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 
СТАНОВАЊЕ СУБОТИЦА” 
Трг Републике 16, Суботица 

 
 
 
 

 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ УСЛУГА 
„ОДРЖАВАЊЕ САНИРАНИХ ЗЕМЉАНИХ ПУТЕВА” 

 број II-404-1-3/2020 
 
 
 
 
1. У Конкурсној документацији на страни 31/38, у делу Образац 14 - Техничка спецификација 
позиција 2 - Равнање земљаних улица грејдером, у цену урачунато профилисање, нивелисање, обрада 
банкине и збијање ваљком. Обрачун по радном часу грејдера у делу „количина“ број: „200,00“ се 
замењује бројем: „300,00“. 
 
НАПОМЕНА: Измењени Образац 14 - Техничка спецификација се налази у прилогу ове измене и 
понуђачи су дужни да је попуне и приложе приликом подношења понуде. 

 
2. Мења се тачка 14. Конкурсне документације РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА на страни 6/38 и 
гласи:  
„Рок за подношење понуде је 06.04.2020. године до 12 00 часова. 
Рокови који се у поступку ове јавне набавке рачунају од дана када је позив за достављање понуда 
објављен на Порталу јавних набавки, дан објављивања се не рачуна у рок, већ се за почетак рока 
узима следећи наредни дан од дана објављивања.  
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 06.04.2020. 
године до 12 00 часова без обзира на начин достављања.“  
 
3. Мења се став 1. тачке 16. Конкурсне документације ОТВАРАЊЕ ПОНУДА на страни 6/38 и гласи: 
„Јавно отварање понуда одржаће се 06.04.2020. године у просторијама „Јавног предузећа за 
управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, 24 000 Суботица, Трг 
републике 16, са почетком у 1300 часова.“ 
 
4.У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
 
         Комисија: 
  
         ______________ 
 
 
 

Суботица, март 2020. године 
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      Образац 14. 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 
 
 Опис Јед.мере Количина Јединична 

цена 
Укупно 

1 Насипање слоја дробљеног 
камена 0-31,5 mm у дебљини 
д=15,0 cm у збијеном стању, у 
цену урачунато снимање терена, 
нивелисање, ваљање постељице 
и израда банкине након 
насипања материјалом из 
ископа.                                
Обрачун по m3 

м3 155,00   

2 Равнање земљаних улица 
грејдером, у цену урачунато 
профилисање, нивелисање, 
обрада банкине и збијање 
ваљком. Обрачун по радном 
часу грејдера 

час 300,00   

 
Укупно без ПДВ-а  
ПДВ  
Укупно са ПДВ-ом  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 
 
 
 


